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A alta da inflação e suas conse-
quências para a economia estão
entre os principais entraves pa-
ra que o país avance e se torne
uma nação desenvolvida. Para
Marcelo Lorenzo-Fernandez,
diretor-executivo de Corporate
Finance do Banif Investment
Bank, a alta dos preços — uma
das maiores preocupações do
governo federal — afeta a estabi-
lidade macroeconômica, fator
considerado fundamental para
que o país atraia investimentos,
especialmente em áreas com dé-
ficits significativos e que deman-
dam grandes volume de recur-
sos, como infraestrutura.

“A estabilidade traz para os
investidores uma maior capaci-
dade de prever as condições
econômicas e estabelecer expec-
tativas mais claras”, avalia.
“Precisamos ter estabilidade
macroeconômica, sem isso não
conseguimos ter crescimento
do PIB [Produto Interno Bru-
to]”, disse Fernandez, para
quem o cenário atual desfavore-
ce o crescimento econômico e

estrutural do país. Entre as cau-
sas estão, além da inflação, as
medidas macroprudenciais
ado tadas pelo governo para de-
sacelerar a economia, a alta da
taxa básica de juros, o câmbio
valorizado e as crises em econo-
mias consideradas importantes
para o comércio exterior.

BNDES
Apesar das críticas ao aperto
monetário promovido pelo go-
verno, Fernandez aponta a atua-
ção do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) no financiamento
a setores estratégicos como um
ponto positivo quando o tema é
investimento em transporte.

O executivo destacou que o
banco estatal#foi responsável
pelo aumento dos investimen-
tos no Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) desde
2007. Ele lembra que o investi-
mento público chegou a atingir
3,3% do Produto Interno Bruto
(PIB) no período — boa parte de-
le financiado pelo BNDES. No
PAC 2, o desenvolvimento rodo-
viário foi tratado como uma
prioridade pelo banco.

Para Lorenzo-Fernandez, há
muitas oportunidades no setor.
O destaque é que dos 28 mil qui-
lômetros de malha ferroviária
no país, apenas 10 mil quilôme-
tros são realmente utilizados.
Lorenzo também pontuou a in-
tenção do BNDES de estimular a
contribuição do Mercado de Ca-
pitais no financiamento de lon-
go prazo das empresas. Ele sina-
lizou o programa de Aquisição
de Debêntures em Ofertas Públi-
cas e a atuação da mesa de ren-
da fixa do banco estatal no mer-
cado secundário, com objetivo
de dar maior liquidez a este seg-
mento do mercado financeiro.

Transporte aéreo
A demanda por transporte aéreo
também deve triplicar até 2030
e, segundo o executivo, existem
gargalos em 13 dos 20 principais
aeroportos do país. No entanto,
Lorenzo-Fernandez destaca o
empenho do governo em mudar
esse cenário. “Há um movimen-
to positivo do governo em au-
mentar seus investimentos em
infraestrutura”, disse. “Os inves-
timentos do Ministério dos
Transportes têm apresentado re-

cuperação desde 2002, mas na-
da muito agressivo”.

A falta de investimentos nos
sistemas rodoviários vem cus-
tando caro aos bolsos das em-
presas e da sociedade. Segundo
Fernandez, o custo do transpor-
te de cargas poderia ser 28% me-
nor se rodovias apresentassem
condições de tráfego.

Análise
Segundo dados do Fórum Eco-
nômico Mundial, em termos
de infraestrutura o país ocupa
o 62º lugar de uma lista de 139
países que participam do ran-
king. No setor de transportes a
nossa posição ainda é de 67º lu-
gar. Pesquisa do Fórum mos-
tra que as áreas mais problemá-
ticas estão relacionadas à quali-
dade da infraestrutura portuá-
ria, seguida pelas rodovias,
transporte aéreo e estradas de
ferro. Entre os países do Brics
(Brasil, Rússia, Índia, China e,
mais recentemente, África do
Sul), o Brasil só está melhor
que os indianos, que ainda
têm um maior déficit em in-
fraestrutura entre os emergen-
tes. ■ Com Bárbara Ladeia

DESTAQUE INFRAESTRUTURA

“

FERROVIAS

28 mil
quilômetros é quanto o Brasil tem
de malha ferroviária espalhada
por seu território, apesar de
apenas 10 mil quilômetros
estarem em uso atualmente.

AEROPORTOS

2030
até lá a demanda por transporte
aéreo no país deve triplicar. Hoje,
há gargalos significativos em 13
dos 20 aeroportos brasileiros, o
que faz mais urgente as reformas.

INFRAESTRUTURA

62ª
é a posição do Brasil num
ranking de infraestrutura
feito pelo Fórum Econômico
Mundial e que lista outros 139
países. Entre os Brics, o Brasil
só está melhor que indianos.

Evandro Monteiro

Inflação em alta afeta a atração
de investimentos para o Brasil
Efeito dos preços sobre a estabilidade macroeconômica prejudica previsibilidade e planejamento das empresas

A estabilidade traz
para os investidores
uma maior
capacidade de
prever as condições
econômicas
e estabelecer
expectativas
mais claras dos
investimentos

Marcelo Lorenzo-Fernande,
diretor executivo do Banif
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Fernandez:BNDEStemsido
fundamentalparamanter ritmode
investimentoseminfraestrutura
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